A invenção do presépio!
Narrador - Corria o ano de 1223. O nascimento de Jesus era o mistério que mais fascinava o coração de São
Francisco. Seu maior desejo era poder visualizar a grande humildade e pobreza do Natal de Belém. Francisco
havia retornado a pouco de uma peregrinação à Terra Santa.
.

Cena (Entra Francisco e João Velita)
.

Francisco - A irmão João! Estamos próximos ao Natal!
João - É mesmo irmão Francisco! Só faltam alguns dias!
Francisco - Como eu gostaria de poder mostrar a todos como nosso Senhor Jesus nasceu! Nosso Deus, tendo
tudo, quis nascer pobrezinho!
Cena (Vão andando...)
Francisco - Ei! Espere irmão João! Tive uma idéia! Vamos representar o nascimento do menino Jesus!
Joao - Mas como, irmão Francisco!
Francisco - Venha comigo! Vamos começar os preparativos!
Cena (Saem para pegar as coisas)
Narrador - E assim, nos dias seguintes, São Francisco e seu amigo, João Velita fizeram os preparativos.
Ascendeu-se a fantasia de são Francisco, motivado pela ternura que tinha pelo menino Jesus. São Francisco
quis mostrar a todos, de maneira visível, o amor do Deus-menino.
Cena (Entram novamente, conforme vão falando, os personagens vão entrando)
Francisco - Muito bem! Mãos a obra!
Francisco - Crianças! Esse é o meu primeiro presépio!
Mas preciso da ajuda de vocês! O que precisamos para o presépio? Onde Jesus nasceu?
Quem era o pai de Jesus? Quem era a mãe de Jesus? E quem estava ali, do ladinho de Jesus?
(animais: vaca, cavalo, galo)
Jesus teve visitantes, não teve? Quem veio visitá-la? Pessoas simples, como nós?
E vieram pessoas importantes também, nao? Quais eram os nomes dos Reis Magos?
Mas como os Reis descobriram onde era o local?
Está pronto? O que esta faltando? Nosso Deus menino!
.

Cena (Entra um anjinho e coloca o menino Jesus no berço)
.

Francisco - Ah! Agora sim! Está tudo pronto!
Narrador - E assim, Francisco montou o primeiro presépio do mundo. Todas as pessoas da vizinhança correram
para ver a “novidade” que São Francisco havia inventado. Francisco estava feliz!
.

Cena (irmão João puxa Francisco de lado e cochicha algo em seu ouvido)
.

Francisco - Muito bem lembrado irmão João!
Francisco - Só falta uma coisa! Quem aqui gosta de Jesus? Quem gosta do Natal?
Jesus é o nosso Rei, não é? Então, precisamos adora-lo, como nosso Rei! Mas não apenas aqui, no presépio!
Não apenas agora, na época do Natal! Mas, todos os dias! E principalmente, o mesmo carinho que temos para
com Jesus aqui, pequeninho, devemos ter para com Jesus vivo, presente na Eucaristia! Vamos todos cantar
para Jesus?

